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A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara fejleszteni kívánja nagy múltra 
visszatekintő oktatási és tudományos tevékenységét, ezért köteleztük el magunkat minőségirányítási 
rendszer kialakítása és működtetése mellett.  Minőségmenedzsmentünket az MSZ EN ISO 9001:2015 
minőségirányítási rendszerek, követelmények szabvány elvárásaira építjük, ezzel garantálva a 
folyamatos fejlődés igényét és lehetőségeink kiaknázását, fenntartható környezeti működés mellett. A 
felsőoktatási minőségbiztosítást európai szinten leíró standardok és irányelvek elvárásait („Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”) Karunk integrálta a 
minőségirányítási rendszerébe. A kettős minőségügyi szabályozó környezetet alapul véve magasabb 
szinten felelhetünk meg a változó környezet kihívásainak, valamint tehetünk a képzési 
szolgáltatásokkal szemben támasztott változó növekvő elvárások megvalósítása érdekében. 

Karunk Vezetése szem előtt tartja az oktatás színvonalának fejlesztését, ehhez kapcsolódóan az orvosi 
hivatásra nevelő szerepét. Célunk a hallgatói elvárások magas szintű kiszolgálása úgy, hogy az orvosi 
hivatás tekintélyét, értéket megőrizhessük és diákjaink nemzetközileg elfogadott és elismert 
diplomával hagyják el az intézményt. Kiemelten kezeljük a képzés során az egészségügyi gyakorlatokat, 
ennek érdekében számos kiváló egészségügyi szolgáltató partner várja hallgatóinkat, többek között 
Egyetemünk Klinikai Központja, amely kiemelt gyakorlati képzőhelyünk. Hallgatóink elsajátítják a 
biztonságos betegellátási tevékenységet, a betegek érdekeinek legmagasabb szintű képviseletét. 
Oktatási célkitűzéseinket a Dunántúl egyetlen orvos-, fogorvos- és biotechnológus képzéssel foglalkozó 
intézményeként határoztuk meg. 

Büszkék vagyunk oktatóink tudományos szakmai tevékenységére, amelyet az orvos- és 
egészségtudomány fejlesztése érdekében végeznek, jelentős nemzetközi kapcsolati rendszerünket is 
felhasználva az együttműködések során. Stratégiai elképzeléseink fontos elemét jelenti oktató-kutató 
munkatársaink számára szakmai fejlődési és együttműködési lehetőségek biztosítása, a 
teljesítményértékelés és ösztönzés magasabb szintű megvalósítása, ez teszi lehetővé a minőségbázisú 
intézményi kultúra kialakítását.  

Karunk Vezetése felelősséget vállal a folyamatok fejlesztéséért, ennek érdekében törekszik a 
kockázatok és lehetőségek feltárására, a folyamatszemlélet gyakorlati alkalmazására és a 
bizonyítékokon alapuló döntéshozatalra. Kapcsolataink kezelésénél figyelmet fordítunk a kari élet 
valamennyi szereplőjének minőségfejlesztő kezdeményezéseire és ösztönözzük partnereinket a közös 
fejlődésre.   

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a minőségközpontú gondolkodásmóddal 
erősíteni kívánja a meglévő értékeit és feltárni a fejlődés további lehetőségeit, többek között a 
hallgatói és munkatársi sportélet, és az egészség-megőrzési kultúra népszerűsítésével, a prevenciós 
medicina és tudományos kutatásaink eredményeit felhasználva.  

Feladataink ellátása során kiemelt fontosságú a személyes elkötelezettség, ennek érdekében a Kar 

Vezetése aktív szerepet vállal a minőségi kultúra kialakításában és közvetítésében, ezzel ösztönözve 

munkatársaink elköteleződését.  

A Kar az, és azzá válik, amivé közösen tesszük. 

 

Pécs, 2018. december 6.   Dr. Nyitrai Miklós, dékán 


